
Verslag algemene vergadering sportraad 25/09/2017 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   afgevaardigde sportclub  
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Michaël Piecq,       afgevaardigde sportclub 
Kevin Buyl,       afgevaardigde school/voetbal 
Thimothy Daubie      afgevaardigde school/voetbal 
Marleen Flamant, schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Evi Noels,       afgevaardigde school 
 
Afwezig:  
Bea Ricour,        afgevaardigde  
 
Agenda 
 
We verwelkomen Timothy Daubie als nieuw sportraadlid. Alle sportraadleden stellen zich kort voor.  
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Evaluatie massatornooi volleybal 10/09/2017 
Er werd een e-mail verzonden naar de afwezige ploeg. We ontvingen hun verontschuldigingen.  
Nancy geeft een voorlopig overzicht mee van de uitgaven + ontvangsten. Jean-Marie stort € 700 uit kassa 
op sportraadrekening. 
 
Sportraad herinnert er Joffrey nog eens aan zijn voorstellen qua opbergen van het oude en nieuwe 
volleybalmateriaal (materiaalhok + scheidsrechterslokaal). 
Er wordt beslist om voorlopig de nieuwe aankoop van volleyballen (om de beschadigde te vervangen) niet 
aan te kopen.  
 
Tips naar een volgende editie: 

 Bij last minute inschrijvingen concreter vragen naar de contactgegevens: mail + telefoon/gsm 

 Extra in verf zetten bij deelnemende ploegen: dat het een recreatief tornooi is en dus ook sportief 
wordt gespeeld, ook fairplay naar de scheidsrechter toe 

 
Verdere bespreking en uitwerking Kids Run 29/09/2017 
 

 Veldloopmateriaal aanwezig  

 Brief naar de ouders aangepast = OK 

 Bezorgen van een infobriefje door werkmannen aan inwoners langsheen het traject = OK 

 infoaffiches, brevetten, startkaarten, zakje per leerling, … = OK 

 Nancy treft ’s ochtends de voorbereidingen op het voetbalveld en het kaatsplein. Er wordt ter 
plaatse bekeken wat er nog moet gebeuren wanneer de Kevin en Timothy vrij zijn. 

 Ideeën gewenste sportieve cadeau’s per vestiging (lager) 
o Akrenbos: 7 springtouwen 
o Bever: pingpongpalletjes + balletjes 

 Leerkrachten vermelden op de startkaarten de huidige klas van de leerlingen. 

 7 vrijwilligers van ouderraad: zij zijn herkenbaar door hun rode t-shirt. LO-leerkrachten briefen 
vrijwilligers 

 Pakket vrijwilligers: peren mooi verpakt met doorschijnende folie + bedankkaartje (Nancy) 

 1 politieagent komt ter plaatse zijn, we zetten deze in op het kruispunt Plaats-Freest 

 Flesjes water voor leerlingen + eventueel leerkrachten wordt gegeven in de klas. Flesjes worden op 
school geleverd. Timothy/Kevin doen de verdeling op school. 

 Flesjes water voor vrijwilligers op kaatsplein. School brengt deze mee naar kaatsplein. 



 Samenstelling zakje per kind (uit te delen door de klasleerkracht in de klas): 
torfs-zak, peer, bon laarzen. Nancy bezorgt ook alles aan de school. Kevin/Timothy doen de 
verdeling van de bakjes/dozen. 

 Startsignaal = fluitje (Nancy + leerkrachten) 

 Nadars gebruiken voor het maken van de trechter bij aankomst op kaatsplein 

 Fluohesjes Sportelen meenemen 

 Aantal leerlingen per klas reeds ontvangen = OK 

 Invulling voor- en achterlopers/EHBO-ers/seingevers: zie draaiboek (Kevin/Timothy) 

 Seingevers binnen wijk Freest: Jean-Marie, Stefanie, Gunther 

 Jean-Marie rond 13u ter plaatse 

 Zelfde starturen als voorheen aanhouden  

 Algemene infomail naar Editie Pajot verzenden (Nancy) 

 Megafoon/box en micro (school) 

 Fototoestellen (school) 

 EHBO-kits (school) 

 Kevin mailt aangepast draaiboek naar Nancy 

 Nancy vraagt aan het SC: 
o Parkeerverbodsborden voor afbakening terrein 
o Nadars 
o Werkman voor afbakening terrein 
o 4 seingevers 

 
Verdere info omtrent Franstalige opleiding reanimeren en defibrilleren inwoners 
Voorsteldata vanuit het Rode Kruis: 7/12 of 12/12/2017. 
Nancy checkt wanneer de polyvalente zaal vrij is en houdt de sportraadleden op de hoogte. 
We werken met een limietdatum voor inschrijvingen.  
Bekendmaken via gemeentelijke website, facebookpagina sportraad + gemeente Bever. 
Iedereen deelt deze aankondiging individueel op zijn/haar eigen facebookpagina.  
 
Voorlopige planning activiteiten/projecten 2018 

1. Wintermarkt 2018 – vermoedelijk zaterdag 13/01/2018 
Werkgroep: Annemie, Ines, Michaël, Nancy 
Kostprijs activiteit: € 200 à € 250 
Idee: richten naar kinderen en volwassenen 
Deelnameprijs: € 2,50 
Opnieuw verkopen van popcorn aan € 2,00/portie (Nancy kijkt hoeveelheden ingrediënten na) 

2. 10.000 stappenclash - ideeën 

 Vrijblijvend of georganiseerd sporten 

 Loopomloop extra promoten 

 Voorbeeld gemeente Beersel – Editie Pajot – Ironambtenaar 

 Meter / peter voor verschillende categorieën (senioren, jeugd, volwassenen) 

 Wandeltocht met verschillende thema’s/lussen (reus, heks, dauwwandeling,…) 

 Fotozoektocht 

 Dropping 

 Geo-cache 

 … 
 

3. Fakkeltocht Walmke Brand: kijken of de cultuurraad dit niet kan overnemen? Schepen Marleen 
bekijkt dit met de adviesraad.  

4. Kleuterturnen: lessenreeks 
Mail verzonden naar Kica. Voorstel overlegdatum: maandag 16/10/2017 om 19u30. (Nancy mailt) 
Annemie, Nancy, Marleen en Ines wonen dit overleg bij.  

5. Dorpsfeesten 
6. Massatornooi vervangen door kubbtornooi? 
7. Teambuilding sportraad 

 
Allerlei 
Laatste realisaties XII-werken van de sportraad  
Loopomloop Akrenbos en Bever 



Kevin houdt snelste tijden bij. 
Hij bezorgt Nancy een plannetje van de loopomloop Akrenbos. 
Hij brengt laatste aanpassingen aan voor de loopomloop van Bever. Deze gaat ter goedkeuring naar het 
college. Het spuitteam realiseert dit nog in de loop van het najaar. 
Nancy bestelt opnieuw rode verf.  
 
Geo-cache 
Michaël realiseert nog een van de laatste XII-werken. 
We maken er een night-geo-cache van, in een blijvend thema: bv. Heksenthema/gouden kiekenpoot 
Planning:  

 Realisatie: ten laatste november 

 Voorbereidingswerk: oktober – volgende sportraad 
 
Hopsakee 17-19/10/2017 
Leerkracht van de school kijkt het materiaal na bij aankomst én vertrek. Beschadigd en/of ontbrekend 
materiaal dient gemeld te worden aan Nancy.  
 
Just 2 dance 
Sportraad Bever neemt kennis van de officiële aanvraag tot toetreding van Just 2 dance. 
Gelet op de korte toelichting door de bevoegde schepen betreffende de werking van de dansvereniging. 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de toetreding van Just 
2 dance. 
De afgevaardigden zullen worden uitgenodigd voor de volgende sportraadvergadering. 
 
Bespreking en toelichting subsidieverdeling sportclubs (werkingsverslag 2016 – 2017) 
Na het ontvangen van de ingediende werkingsverslagen – 2016-2017 - door Peloteclub Bever en Koninklijk 
Excelsior Bever. 
 
Gelet op de korte toelichting door de afgevaardigden van de beide sportclubs bij hun ingediend 
werkingsverslag. 
 
Gelet op de toelichting door de sportambtenaar en sportraadvoorzitter betreffende de evaluatie van de 
ingediende werkingsverslagen en het voorstel van de subsidieverdeling. 
 
De algemene vergadering van de sportraad geeft unaniem een gunstig advies over de subsidieverdeling 
aan de sportclubs voor het werkingsverslag 2016 -2017. 
 
Feedback overleg Sportregio dd. 19/09/2017 – oprichting ILV SRP vanaf 01/01/2018 
Nancy licht overleg en planning kort toe. 

 

Een vergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op woensdag 18/10/2017 om 19u30. 


